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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการ

ดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับ

คุณภาพอยู่ ในระดับ ดี (3.07 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

“ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มี

จํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ดี (องค์ประกอบที่ 4) มีจํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง 

(องค์ประกอบที่ 5 และ 6) และมี จํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบที่ 3)  

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่1 ผ่าน  

องค์ประกอบที ่2 4.46 ดีมาก (2 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที ่3 2.00 น้อย (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที ่4 3.33 ดี (3 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที ่5 3.00 ปานกลาง (4 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที ่6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งช้ี) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้

ของทุกองค์ประกอบ 
3.07 ดี (13 ตัวบ่งช้ี) 
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บทนํา 
ข้อมูลพืน้ฐานของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ช่ือย่อ กศ.บ. (เคมี) 

ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Chemistry (B.Ed. (Chemistry)) 

 ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Department of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University (SWU)  

 

รหัสหลักสูตร  

 25540091103407 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในวิชาเคมี   มีความรู้ในหลักวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครูอย่าง

ลึกซึ้ง 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนในด้านเคมีและวิทยาศาสตร์

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างสร้างสรรค์  

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อ

วิชาชีพครู   

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องหลักสูตร 

1. รอบรู้ในวิชาเคมี มีความรู้ในหลักวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครูอย่างลึกซึ้ง 

2. สามารถจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนในด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้

อย่างสร้างสรรค์  

3. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู   

4. สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 

อ.ดร.งามจิต ไพรงาม อ.ดร.งามจิต ไพรงาม  

ผศ.ดร.รัชนก ป่ินแก้ว รศ.ดร.รัชนก ป่ินแก้ว  

อ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา  

ผศ.ดร.แพน ทองเรือง อ.ดร.ดวงแข ศรีคุณ  

ผศ.วราดุล ฉัตรทอง ผศ.วราดุล ฉัตรทอง  
 

 

 

คุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา  

1 นางสาวงามจิต ไพรงาม* อาจารย์ Ph.D. (Chemistry)  

2551 University of Missouri-St. Louis, USA 

วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์)  

2541 มหาวิทยาลัยมหิดล 

วท.บ. (เคมี) 2537 มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 นางสาวรัชนก ป่ินแก้ว* รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) 2550 มหาวิทยาลัยมหิดล 

วท.ม. (เคมีอินทรีย์) 2544 มหาวิทยาลัยมหิดล 

วท.บ .(เคมี) 2541 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3 นายสุเชาวน์ ดอนพุดซา* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (ชีวเคมี) 2553 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

วท.บ. (ชีวเคมี เกียรตินิยมอันดับ 2)  

2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 นายวราดุล ฉัตรทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เคมีวิเคราะห์)  

2538 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.บ. (เคมี) 2527 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

5 นางสาวดวงแข ศรีคุณ อาจารย์ Ph.D. (Chemistry)  

2554 University of California, Berkeley, USA 

B.A. (Chemistry) 2549 Cornell University, USA 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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จํานวนนสิิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ปกีารศึกษา 2557 

(ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558) 

 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

กศ.บ. เคมี 26 คน 27 คน 25 คน 33 คน 41 คน 152 คน 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันน้ัน ๆ กําหนดขึ้น 

ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ

ดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ี และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร รวบรวมหลักฐานข้อมลูเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเย่ียมชม 

 สัมภาษณ ์และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลกัสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตร

ไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์

กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ

เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานใน

ปีท่ี 6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 

หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

12. การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี ้TQF ข้อ 1-5 ต้องดําเนินการ ทุกตัว ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต    4.46 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

30.80 7 4.40 4.40 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

28   31  90.32  4.52 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต   2.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การรับนิสิต       2 2.00  

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     2 2.00  

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      2 2.00  

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร  3.33 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร      2 2.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร         5.00 

    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

 4  5  80 5.00  

     ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ี

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 3 5   60 5.00  

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  8.2 5  164  5.00  

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      3 3.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  3.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      2 2.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

    2 2.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน       3 3.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    100.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  3.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3  3.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน 13  ตัวบ่งชี้) 39.92 
3.07 

        13 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 

ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 

ผ่าน 

จํานวน 

ตัวบ่งชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

2 - - 4.46 

(2.1,2.2) 

4.46 ดีมาก 

3 3 2.00 

(3.1,3.2,3.3) 

- - 2.00 น้อย 

4 3 3.33 

(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.33 ดี 

5 4 2.00 

(5.1) 

3.33 

(5.2,5.3,5.4) 

- 3.00 ปานกลาง 

6 1 - 3.00 

(6.1) 

- 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 39.92 ดี 

ผลการประเมิน 2.57 3.25 4.46 3.07 ดี 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ประจํารอบปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 14  

กรกฎาคม 2558   ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (3.07 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก 

(องค์ประกอบที่ 2) มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4) มีจํานวน 2 องค์ประกอบ     

อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 5 และ 6) และมี จํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย 

(องค์ประกอบที่ 3)  

ในการน้ี คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

ข้อเสนอในภาพรวม 

 1. หลักสูตรควรเตรียมตัวปรับแนวคิดของหลักสตูรของการผลิตครูที่เป็น  Competency Base และ

เตรียมการรองรับการปฏิรูปการผลิตครู เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการผลิตครูในระดับแนวหน้า 

 2. ในการจัดทาํรายงานประเมินตนเองควรสะท้อนการทํางานของหลักสูตรที่เป็นระบบและกลไก ควร

เน้นกระบวนการที่เป็นระบบเพ่ือสะท้อนต่อการผลิตครูทางวิทยาศาสตร์เคม ี

 3. ควรมแีนวทางเสริมสร้างให้เกิดการบูรณาการในการจัดการศึกษาระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และ

คณะวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น  
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

นิสิตที่จบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

มีคุณภาพ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตในระดับดีมาก และมีภาวะการได้งานทําสูง 

โดยมีศักยภาพในการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูผู้ช่วยในลําดับต้นๆของประเทศ 

ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้าง

ผลงานที่มีคุณภาพสามารถนําเสนอในระดับชาติได้ 

และเป็นที่ต้องการของสังคม 
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. เน่ืองจากเป็นหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างคณะ

วิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ทําให้นิสิตได้รับ

การส่งเสริมใหท้ํากิจกรรม/โครงการที่เน้นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ทั้งทางวิทยาศาสตร์และวิชาชีพครู 

1. ควรพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

พัฒนานิสิตและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 อย่างเป็นระบบและมีประเมินผลสําเร็จจาก

เป้าประสงค์ของกระบวนการพัฒนาเป็นแนวทางการ

ดําเนินงานพัฒนาให้ครบถ้วน 

2. มีการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฝ่าย 

พัฒนาศักยภาพนิสิตภาควิชาเคมีกับนิสิตของภาควิชา 

เพ่ือหาแนวทางจัดกิจกรรมทีก่่อให้เกิดประโยชน์กับ

นิสิตสูงสุด 

2. มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับนิสติทุกช้ันปี

ในสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตที่เหมาะสม 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ Social Network 

มากขึ้น เพ่ือให้ติดต่อสื่อสารกับนิสิตได้ใกล้ชิดและ

สม่ําเสมอ 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 

อัตราการคงอยู่ของนิสิตลดลง สร้างแรงจูงใจในการเรียนเคมีโดยให้ศิษย์เก่าที่ 

ประสบความสําเร็จในอาชีพมาถ่ายทอดประสบการณ์

และสนับสนุนทุนการศึกษา 

    

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจําหลักสตูร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการตีพิมพ์

เผยแพร่งานวิจัยให้มากขึ้นโดยควรส่งเสริมให้อาจารย์

ประจําหลักสูตรผลิตผลงานวิจัยในด้านการศึกษาเคมี 

หรือการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการผลิตครูเคมีเพ่ือ

เสริมสร้างองค์ความรู้และจุดเน้นของหลักสตูร 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็น

หลักสูตรทีม่ีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ และ

ศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากเป็นหลักสูตรทีส่ังกัดอยู่ใน

คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมผลิต

บัณฑิต 

ส่งเสริมให้คณาจารย์ผู้สอนมกีารพัฒนาศักยภาพ 

ทางการสอนจะทําให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี

ได้รับการฝึกประสบการณ์อย่างมีระบบและ 

เข้มข้น 

    - โดยมีการร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และ

คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีการนิเทศจาก 

ผู้เช่ียวชาญ 3 ฝ่าย ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ทาง 

การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะและ 

อาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน 

    - นิสิตมีประสบการณ์การฝึกปฎิบัติการสอน 2 

โรงเรียน ภายใน 1 ปีการศึกษา จากโรงเรียนที่ 

ได้การรับรองตามมาตรฐาน 

     - นิสิตทําวิจัยในช้ันเรียนทั้ง 2 ภาคการเรียน 

ส่งเสริมให้อาจารย์นิเทศก์ติดตามการฝึกประสบการณ์

การสอนของนิสิตอย่างต่อเน่ืองพร้อมให้คําแนะนํา

เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของนิสิต 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ก่อนเปิดภาคเรียนและมีการติดตามแก้ไขสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ควรประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

อย่างสมํ่าเสมอ 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคาร 15 มีสภาพเก่า 

ทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ 

ควรปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคาร 15 
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ภาคผนวก  

1. สรุปการสัมภาษณ์ 
 

ความเห็นจากนิสิตและบัณฑิต 

1. นิสิตให้ความเห็นเก่ียวกับความคาดหวังต่อบัณฑิตหลักสูตร กศ.บ.เคมี เป็น ผู้ที่มีความเข้าใจพ้ืนฐานทางเคมี

อย่างลึกซึ้งแล้วนําความรู้ไปปฏิบัติการสอนที่เน้นการปฏิบัติ มีคุณลักษณะของความเป็นครู คือ สอนแล้วเข้าใจ 

มีการสอนที่หลากหลายรูปแบบ   

2. นิสิตให้ความเห็นเก่ียวกับความโดดเด่นของหลักสูตร กศ.บ.เคมี มศว เป็นหลักสูตรที่ถ่ายทอดพ้ืนฐานทาง

เคมีอย่างลึกซึ้ง ให้เกิดการสร้างสรรค์โดยนําความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และเป็นครูที่

เป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม  

3. นิสิตให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาของหลักสูตร กศ.บ.เคมี ไว้ว่า เคมีเป็นเรื่องใกล้ตัวใน

ชีวิตประจําวันที่สามารถถ่ายทอดสู่การเรียนรู้ได้  ในรายวิชาสอบสอนเป็นการให้นิสิตได้สอบสอน เป็นสิ่งดีที่ทํา

ให้นิสิตได้เห็นวิธีการสอนของเพ่ือนในช้ันเรียน พบว่า มีมุมมอง มีเทคนิค มีวิธีการสอน ที่แตกต่างกัน และ

สามารถนํามาปรับปรุงในการสอนของตนเองได้    

4. นิสิตเห็นว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สญัญาณเครือขา่ยไร้สายที่อาคาร 15 ยังไมม่ี และควรปรับปรุง

ประสิทธิภาพของเครื่องฉาย LCD ในขณะทีฐ่านข้อมูลต่างๆ มคีวามเพียงพอต่อการใช้งาน  

5. นิสิตให้ความเห็นสิ่งที่ควรพัฒนา  

 1. ปัจจุบันเรียนแยกกันระหว่างเคมี และ การศึกษา ออกจากกัน ควรมีรายวิชาที่ก่อให้เกิดการ

ประยุกต์ของการนําศาสตร์ทางเคมี ไปใช้ในการสอน ให้มากขึ้น  

           2. ต้องการให้อาจารย์นําประสบการณ์สอนของนิสิตที่อาจารย์ไปนิเทศมาถ่ายทอด และแนะนํา

เทคนิค วิธีการมาแลกเปลี่ยน ทําให้บัณฑิตมีวิธีการที่หลากหลายในการนําไปสอนจริง   

 3. นิสิตเรียนวิชาทางเคมีมาก แต่นําไปใช้จริงได้ไม่มากนัก อยากได้รายวิชาที่มีเน้ือหาต่อเน่ืองที่นํา

ความรู้ที่มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเน่ือง 

 4. นิสิตอยากให้มีกิจกรรมพัฒนาสู่ทักษะความเป็นครู เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ความเป็นครูและ

ประยุกต์ใช้ได้มากขึ้น ต้องการให้มีรายวิชาที่เพ่ิมประสบการณ์เป็นครูให้มากขึ้น เพราะยังไม่ทราบว่าจะสอน 

อย่างไร โดยอยากให้เน้นปฏิบัติการจริงในโรงเรียน 
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           2. Common DataSet 

 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2557 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย

เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 33 คน   

2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 7 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 30.80 คะแนน   

4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 21.21 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 28 คน   

6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 32 คน   

7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 90.32 ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเต็ม 5 

4.52 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 4 คน   

47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 80.00 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 

5.00 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 60.00 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

5.00 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ 1 ชิ้น   



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี           
 

16 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย

เหตุ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน

ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยู่ใน

ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

 

  ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏ 7 ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย

เหตุ 

ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

แล้ว (1.00) 

  ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)   ชิ้น   

71 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน (1.00) 

  ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   

73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 1 ชิ้น   

74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ 8.20 น้ําหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   

80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 

  ชิ้น   

81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

(1.00) 

  ชิ้น   

82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์    น้ําหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 8.20  น้ําหนัก   
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

ภาควชิาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  

 

วันที ่ 14  กรกฎาคม 2558 

สถานที่ อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 15-325 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

 คณะกรรมการประชุม วางแผนแนวทางการประเมิน ตรวจสอบเอกสาร 

09.00 – 09.30 น.  หัวหน้าภาควิชากล่าวต้อนรับ/แนะนําภาควิชา 

 ประธานหลักสูตรนําเสนอผลการประเมินตนเอง 

    - แนะนําอาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ประจําภาควิชา 

    - รับฟังแผนการดําเนินการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

09.30 – 10.30 น. สัมภาษณ์อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ประจําภาควิชา/นิสิต/ศิษย์เก่า 

10.30 – 10.45 น. คณะกรรมการประชุมสรุปประเด็นการสัมภาษณ ์

10.45 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของหลักสูตร 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของหลักสูตร (ต่อ) 

15.30 น. แจ้งผลการประเมิน 

 


